
Belgrádból 
jelentik: Az országban mindenütt srakad az eső. 
Szlavóniában no a lavinaveszély. A lavinaomlások 
miatt sok helyen be kellett szüntetni a forgalmat, 

Budapestről Jelentik: A Duna felső szakaszán 
n Jég a legtöbb helyen megrepedt. Az Időjárás to-
vábbra is enyhe maradt. A rajlás még valószínűleg 
ma megkezdődik. Erre számítanak Pozsonyban és 
Komáromban is, ahol már megkezdték az intéz-

i 

LJlXM A G Y ARORSZ AG 
W W W W t . i l 

kedéseket az árvízveszély elhárítására. Ligetfalut 
és a Csalőkőz egyéb területét árvizterülctark nyil-
vánították, valamint a Komárommal szemben írkvő 
Erzsébet-szigetet,' ahonnan a lakosságot már áttele-
pítették. 

A Magyarországtól délre eső részeken, a jugo-
j szláv és a román Dunaszakaszon szintén aggasztó 
j a helyzet. A mellékfolyók mindenünnen óriási 
I víztömeget hoznak. 

Hősü lyedés í f ó s o l n a k 
A Meteorológiai Intézet jelentése: Hazánkban a 

hőmérséklet tegnap már a normális mértékét is 
meghaladta. A minimum éjjel is alig sülyedt a 
fagypont alá. A nappali maximum pedig a délnyu-
gati részeken a 10 fok Celsiust is elérte. Az éjszaka 
folyamán általános havazás, Illetve esőzés indult 
meg, melynek mennyisége a Dunántúlon egyes he-
lyeken már a 10 mm-t is elérte. Budapesten délben 
a hőmérséklet plus egy fok volt. 

Jóslat: Hősülyedés várható havazással, később 
fáltozékouy és hideg idő valószínű. 

A Meteorologíai Intézet 
este 10 órakor 

jelenti: Az olaszországi depresszió, valamint an-
nak Magyarország keleti részei felett lévő nyúl-
ványa megerősödött, ami a tőlünk északra lévő 
hideg légtömegeknek hazánkba beáramlását az or-
szág északi felében erősen megélénkítette. A hő-
sülyedés már megindult és Sopronban 4, Szom-
bathelyen 3 fokkal sülyedt a fagypont alá a hő-
mérséklet. Lecsapódások a nap folyamán ország-
szerte voltak s Debrecenben még este is havazik. 

Prognózis: Élénk északi szelekkel változékony 

idő várható, további hősüJycdéssel és lecsapódá-

sokkal. 

Március másodikától ismét közlekedik 
a harmadik Budapest-szegedi gyorsvonatpár 

Budapest, február 27. Az államvasutak igaz-
gatóságától vett értesítés szerint a zord idő-
járás következtében február 13-tól beszüntetett 
személyszállító vonatok közül a Budapest-
nyugati pályaudvarról 18.15-kor induló sze-
gedi gyorsvonat március 2-tól, ellenvonata pe-

dig, amelyik Szegedről Budapest-nyugati pá-
lyaudvarra JSM-kor érkezik, március 3-tól 
újból közlekedik. 

Egyidejűleg a Budapestet nem érintő fő-
és mellékvonalakon beszüntetett vonatokat is 
forgalomba helyezik. 

Szerdán reggel a ¡betegek egyrészét 
átszállították az uj gyermekklinikára 

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
Három évi munka után, szerdán reggel megnyíltak 
az uj gyermekklinika kórtermei az apró betegek 
számára. Mint ismeretes, dr. Hainiss Elemér pro-
fesszor már két hét óta az uj klinikán tartja meg 
előadásait, szerdán reggel pedig sor került a be-
tegek egyrészének átköltöztetésére« A könnyebb 
betegeket autóbuszon vitték át a Kossuth Lajos-
sugárutról a Tiszapartra, míg a súlyos betegeket 
Hainiss professzor személyes felügyelete mellett 
egyenkint autótaxin szállították be az uj épületbe. 

A szegődi uj klinikák közül tehát elsőnek a 
gyermekklinika lépett üzembe, amelyben szerdán 
már teljes energiával dolgoztak. Az Igazgató-pro-
fesszor végigvizsgálta még egyszer az összes helyi-
ségeket. Teljesen rendben találta az alagsor Oro-

méit, a földszinti tanítási termeket, az elsőemeleti 
közös szobákat, valamint a második emeleten el-
helyezett orvosi helyiségeket. Csupán a labora-
tóriumok berendezése van még hátra. Szerdán 
megkezdte az üzemet a mintaszerű konyha is, 
amelynek premierjén résztvett a vezető profesz-
szor is. 

Dr. Hainiss egyébként elmondotta, hogy tiz na-
pon belül az egész klinika, az összes beteggel az aj 
épületben lesz. A gyermekkórház ügyében már 
megtette előterjesztését fölöttes hatóságához és 
várja, hogy a minisztérium felhatalmazást adjon 
arra, hogy az épületet visszaadja a városnak. In-
tencióit ezügyben a közegészségügyi bizottság pén-
teki ülésén fogja előadni. 

1929 február 28. 

Tizenöt pengő és kótzOlékelkobzát: 
az első szegedi rádiópör itéiete 

hogy a rádiót működésben tartsa és az engedélyt 
csak később szerezte meg. 
, A rendőri kihágási bíróság ezért dr. Duschák 
Lászlót engedélynélküli rádió felszerelése és üzem-
betartása címén tizenőt pengő pénzbirságra ítélte 
és egyben elrendelte a rádió felvevőkészülék el-
kobzását. 

A bíróság az ítéletet közli a postaigazgatóság-
gal és az Ítéletet a vádlott költségére a rádió 
hírmondóban is közzéteszik. 

(A Délmagyarország munkatársától.') A rendőri 
kihágási bíróság szerdán hozott ítéletet az elíő 
szegedi rádiópörben. A feljelentés szerint — mint 
ismeretes — dr. Daschák László rádióantennát 
épitett a ház tetejére és lakásában engedély-nél-
küli rádiókészüléket szereltetett fel. A kihágási 
biróság ezügyben már többször tartoLt tárgyalást. 
I-egutóbb a helyszíni szemlét is megejtették, amely-
nek során megállapították, hogy a rádióantenna 
szabályszerűen volt felszerelve. Megállapítást nyert 
az is, hogy a vádlottnak engedélye nem volt arra. 

Mentelmi ügyek és Interpellációk 
Budapest, február 27. A képviselőház szerdai 

ülésén Csák Károly, a közigazgatási bizottság elő-
adója beterjesztette a közigazgatási bizottság je-
lentését a közigazgatás rendezéséről szóló tör-
vényjavaslat tárgyalásáról. Napirend szerint kö-
vetkezeit a hegyközségekről szóló törvényjavaslat 
folytatólagos tárgyalása. A törvényjavaslatot rész-
leteiben Is letárgyalták. Ezután áttértek 

a mente lmi ügyek 

tárgyalására. 

V í j i r e e g y i g n t i v í g j a i t , 
m e i y e u UU percig 
n e v e l n i , m u l a t n i l e h c ; I ! ! 

Szabó István előadó ismertette a mentelmi bi-
zottság jelentéseit. Reichsl Bichárd mentelmi jo-
gának megsértése történt azáltal, hogy a Házban 
elmondott egyik beszéde miatt Wéber Miklós al-
tábornagy pnovokáltatta. A Ház ugy határozott, 
hogy a mentelmi jog sérelméről értesiti a hon-
védelmi minisztert. 

Bárdos Ferenc, Buday Dezső, Pakots József, 
Petrovácz Gyula, ds Szőke Antal mentelmi jogát 
a bizottság jelentése alapján a Ház nem függesz-
tette fel 

HARRY LiEBTKi: A szerelem el lenőrei! 
p e n t e n t a i a K o r w i M o t l b o n 8 j 

Ezután Farkas Tstván képviselőnek, a Népszava 
felelős szerkesztőjének 16 mentelmi ügyét tár-
gyalták. A hatóságok a legtöbb esetben sajtó 
utján elkövetett rágalmazás ügyében kérték Far-
kas István mentelmi jogának a felfüggesztését 
A Ház az esetek cgyrészében a mentelmi bizott-
ság jelentése alapján Farkas István mentelmi jogát 
nem függesztette fel. 

Gál Jenő két mentelmi ügyében a felfüggesztés 
ellen döntöttek. 

Lingauer Albin első mentelmi ügyében, amely-
hez kisebbségi véleményt nyújtottak be, Vdrp 
Albert indítványára kimondották, hogy az ira-
tok kiegészítése céljából az ügyet visszaadják a 
bizottságnak. Lingauer második mentelmi ügyé-
bén nem függesztették fel a mentelmi jogot. 

A mentelmi jog felfüggesztése mellett dőntőttefc 
Kálmán István kétrendbeli és Héjjas Iván e g y 
rendbeli ügyében. 

Kisebb vitát provokált Pegcr Károly mentelmi 
ügye, amely a képviselő és Gálöcsi Árpád, a »Köz-
érdekű levelek« szerkesztője közölt támadt A 
bizottság a felfüggesztést javasolta, amellyel szem-
ben Kabók Lajos és Propper Sándor, a szociál-
demokratapárt szónokai hangoztatták, hogy a poli-
tikai zaklatás esetét látják fennforogni cs ezért 
kérték, hogy a mentelmi jog felfüggesztése ellen 
foglaljon állást a Ház. A többség a bizottság ja-
vaslatát fogadta el. 

Következett Szilágyi Lajos mentelmi jogsérel-
mének ügye. Váry Albert adta elő az ismeretes 
ügyet, amely Szilágyi Lajos és az egyik estilap 
között támadt. A bizottság megállapította, hogy 
kétségtelenül sérelem történt, de ez Szilágyit nem 
mint törvényhozót hanem csak mint politikust 
érte. Ennek alapján javasolta a bizottság, mondja 
ki a Ház, hogy Szilágyi mentelmi jogát ebben 
az ügyben nem látja mecrsírtvc. A Ház iav tóo-
tött j 

Ezután áttértek 

az interpellációkra. 
Esztergályos János két esettel kapcsolatban, sas-

kor tekintélyes pécsi kereskedőnél az adóvégre-
hajtó egy pengő tartozás miatt egy pár hasz-
nált bokavédőt foglalt le, az adózók felesleges zak-
latásának a megszüntetését kérte a minisztertől. 

Tóbler János a postaaltisztek fizetésrendezését 
kérte. 

Herrmann Miksa miniszter a követelés jogo-
t sultságát elismerte, az ország nehéz anyagi Iiáy-
; zete azonban igen nagy akadályt állít a Kívánság-
: teljesítése elé. 

Jánossy Gábor az államrendőrség tagjainak 
1 nyugdija és hozzátartozóiknak betegség esetére 

való ellátása ügyében interpellált Felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy a rendőrfőtörzsőrmester 40 
évi szolgálat után 15 pengővel kevesebb nyug-
díjban részesül, mint az állami altiszt 

Sciíovszky belügyminiszter kijelentette, hogy 
a nyugdijaknál valóban diszparitás van, amelyen 
ugy igyekszik segíteni, hogy a pótdijakat foko-
zatosan beszámíttatja majd a nyugdíjba. Foglal-
kozott azzal a tervvel, hogy a rendőrség részére 
külön baleset- és betegségbiztosi tó intézetet léte-
sít Rendőrtőrvény van előkészítés alatt a minisz-
tériumban, amely az összes kérdéseket rendezi. 

Kabók Lajos a diósgyőri állami gépgyárnál 
a régi rendszer, az egyszakos munkaidő visszaáll-* 
tását kérte és felhívta a miniszter figyelmét a 
munkásérdekeltségnek a béremelés érdekében kül-
dött beadványára. 

Herrmann Miksa miniszter kijelentette, hogy, 
generális béremelésről nem lehet czídőszerint szó. 

Az ülés negyed 4 órakor ért véget. 

Chaplin állapota rosszabbodott 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése 

Los Angelesből jelentik: Charlic Chaplin álla-
potában ma délután rosszabbodás állott be. 
A világhírű filmszínész, láza ma három fok-» 
kai emelkedett. 
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Az fgazságügymiisiszter 
a magyar ügyvédi karról 

(Budapesti tudósilónk telefon jelentése.) 
A' budapesti ügyvédi kar ma este banketett' 
adott Zsitvay Tibor igazságügyminiszter tisz-
teletére. A banketten nagyszámú előkelő jo-
gászközönség vett részt és az igazságügymi-
nisztert Dési Géza üdvözölte. Az üdvözlésre 
az igazságügyminiszter nagyobb beszédben vá-
laszolt, amelyben a magyar jog fejlődését 
emelte ki és beszédét azzal fejezte be, hogy 
amíg a magyar igazságnak olyan harcosai 
vannak, mint a magyar ügyvédek, addig en-
nek az iaazsáanak diadalát joggal lehet várni* 


